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Tomas Carnstams minnesturnering 
illhör postalt korrschack det 
för� utna? Nej, inte om man ska 
döma av intresset för vår postala 

inbjudningsturnering till Tomas Carnstams 
minne. Det visade sig nämligen att det fanns 
ett stort intresse för en stark postal turnering. 
Det var till och med � er intresserade än vad vi 
kunde bereda plats för! Startfältet domineras 
av tyska spelare, det land som har � est postala 
spelare. Sverige mönstrar tre spelare och däre� er 
är det spelare från olika länder, vilket ger ett 
internationellt perspektiv. Startlistan:

1. IM Roland Butze

2. IM Ralf Anderskewitz

3. IM Sture Olsson

4. IM Marin Dimitrov

5. IM Richard Labonté

6. SIM Cristian-Ion Epure

7. IM � omas Herfurth

8. SIM Olaf Hesse

9. Stefano Baldassare

10. SIM Laurent Tinture

11. SIM Dmitrijus Chocenka

12. SIM Gunnar Blomstrand

13. SIM Per Söderberg
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T ävlingen startade den 24 augusti 
på tvåårsdagen av Tomas tragiska 
bortgång. Vi hoppas att alla spelare 

får stort nöje av att spela korrschack på hög nivå 
och på detta klassiska vis, till minne och ära av 
svenskt korrschacks stöttepelare.

SSKK arrangerar för övrigt. också en 
stormästarturnering och en IM-turnering till 
Tomas minne på ICCF:s server, men där var 
inte startlistorna klara vid pressläggning.

TREDJE GÅNGEN GILLT
Skottland har ansökt om att få arrangera ICCF 
Kongressen både 2020 och 2021, i bägge fallen 
har pandemins restriktioner satt stopp. Men i 
augusti blev det äntligen av med � era intressant 
punkter på förslagslistan. Hur ska vi förvalta 
de tävlingar som arrangerades av den gamla 
europeiska zonen och som lades ner då ingen 
ville ta hand om ekonomin? Ska möjligheten att 
dra sig ur en turnering � nnas kvar? E� ersom 
en korrschackturnering pågår under � era år, 
så drabbas vi av händelser som kan påverka 
möjligheten att fullfölja tävlingen, exempel vis 
sjuk dom. (Lite skämtsamt kan man säga att 
korr schack är världens farligaste sport, då det 
� nns ingen annan tävling där så många avlider 
under pågående spel.) Och mycket annat. Jag 
får anled ning att återkomma i nästa TfS.

KURIOSA
3 ÅR Förväntad tid för turneringen
7 500 KR  Portokostnad för svenskarna. Eller en tredje-
  del för den som har/köper äldre frimärken 
  – per dag ungefär som ett Net� ix-abbonemang.
SIM Senior International Master, en korrschack-
  titel mellan IM och GM
GM-NORM 8/12 (även om ingen spelare är stormästare)


